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SFL tiedottaa 2/2019: Asiaa sanktiointiuudistuksesta, 
kuluvan vuoden tapahtumista ja muuta ajankohtaista 

Tervehdys seuran yhteyshenkilö! 


Tästä tiedotteesta löydät seuraavat kokonaisuudet:


- Liitto kustantaa pelkkiä naisten ja/tai junioriluokkia sisältävien kilpailuiden sanktioinnit 

- Tapahtumia vuonna 2019

- Urheiluoppilaitoshaku käynnissä

- Liiton valtionavustus säilyi ennallaan

- Uusinta: Frisbeegolfin ohjaajakoulutukset 2019

- Esittelyssä: Unique Branding Oy


Liitto kustantaa pelkkiä naisten ja/tai junioriluokkia sisältävien 
kilpailuiden sanktioinnit  

SFL:n vision 2022 mukaan liiton tavoittena on edistää naisten ja tyttöjen 
frisbeegolfharrastusta sekä junioritoimintaa. Osana tämän vision toteutusta SFL:n hallitus 
on päättänyt maksaa vuonna 2019 kaikkien sellaisten PDGA-sanktioitavien liiton 
kilpailuiden sanktiointimaksut, joissa järjestetään vain junioreiden ja/tai naisten 
kilpailuluokkia. 


Lisätietoja liiton tiedotteesta. 


Tapahtumia vuonna 2019 

Kutsu liiton kevätkokoukseen julkaistiin eilen 28.2. liiton internetsivuilla. Kevätkokous 
pidetään lauantaina 16.3. klo 17 alkaen Helsingissä Mäkelänrinteen Uimahallilla, Laakso-
kokoustilassa. Kokouskutsu ja lisätietoja.


Liiton kilpailukalenteri täydentyi puolestaan helmikuun lopulla viidellä eri Amateur Series 
-kilpailulla. Kussakin Am Series -kilpailussa on jaossa paikkoja junioreiden SM-kilpailuihin 

https://frisbeegolfliitto.fi/2019/03/01/sfl-kustantaa-pelkkia-juniori-ja-tai-naisten-luokkia-sisaltavien-kilpailuiden-sanktiointimaksut/
https://frisbeegolfliitto.fi/2019/02/28/sfln-saantomaarainen-kevatkokous-16-3-2019-helsingissa/
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sekä amatöörien SM-kilpailuihin. Tiedotamme tarkemmin Amateur Series -kilpailuiden 
ilmoittautumisaikatauluista lähiaikoina. Kilpailukalenteri.


Myös perinteikkään, seuratoimijoille suunnatun kehitys- ja suunnittelutapahtuman 
Liitopäivien ajankohta ja paikka on päätetty. Vuoden 2019 Liitopäiviä vietetään 
26.-27.10.2019 Urheiluopisto Kisakeskuksessa Raaseporissa. 


Avaamme varsinaisen ilmoittautumisen tapahtumaan kesän aikana. Majoitustoiveet/-
varaukset sekä ruoka-aineallergiailmoitukset voi toimittaa suoraan Kisakeskuksen 
vastaanottoon: vastaanotto@kisakeskus.fi. Majoitus tapahtumaan on omakustanteinen.


Urheiluoppilaitoshaku käynnissä 

Urheiluoppilaitoshaku yhteishaussa on käynnistynyt ja jatkuu 12.3. saakka. Suomessa on 
useita valtakunnallisen urheiluoppilaitoksen statuksen omaavia lukioita ja 
ammattioppilaitoksia. Eri oppilaitosten tarjoamiin mahdollisuuksiin urheilun ja opiskelun 
yhteensovittamisesta pääsee tutustumaan oppilaitosten omilla nettisivuilla. SFL antaa 
haussa tarvittavat lausunnot oppilaitoksille suoraan niiden pyynnöstä.


Lisätietoja Olympiakomitean sivuilla. 

Lisäksi Joroisten lukioon on mahdollista hakea Suomen ainoalle frisbeegolflinjalle. Linjasta 
kiinnostuneiden kannattaa tutustua muun muassa frisbeegolflinjaa esittelevään videoon 
sekä frisbeegolflinjan opetussuunnitelmaan.


Lisätietoja Joroisten lukion sivuilla. 

Liiton valtionavustus säilyi ennallaan 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) päätökset liikuntaa edistävien järjestöjen 
valtionavustuksista valmistuivat helmikuun lopulla. Suomen frisbeegolfliitto ry:lle 
myönnettiin vuodelle 2019 kahden edellisvuoden tapaan 60 000 euron avustussumma. 


Lisätietoja OKM:n sivuilta. 

https://frisbeegolfliitto.fi/kilpailukalenteri/
mailto:vastaanotto@kisakeskus.fi
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/haku-urheiluoppilaitoksiin/
https://joroistenlukio.onedu.fi/web/urheilu/
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/liikuntajarjestoille-yli-42-miljoonaa-euroa-palloliitolle-suurin-korotus
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Uusinta: Frisbeegolfin ohjaajakoulutukset 2019 

Suomen Frisbeegolfkouluttajat (SFK) kartoittaa parhaillaan SFL:n jäsenseurojen 
ohjaajakoulutustarpeita. Toiveissa on, että seurat kartoittaisivat, onko omassa 
jäsenistössä innokkaita kurssille menijöitä, ja toimittaisivat sitten kootusti nämä seuran 
tiedot SFK:n kurssivastaavalle Leo Piiroselle (leo.piironen@elisanet.fi). 


Lisätietoja tiedotteesta. 

Esittelyssä: Unique Branding Oy  

Unique Branding Oy on Seinäjoella sijaitseva tapahtumatuotteistuksen ja yritysprofiloinnin 
rautainen ammattilainen. Unique on vahvasti mukana urheilussa, tuotteistaen

useita pääsarjatason seuroja eri lajeissa.


Unique Branding Oy toimi SFL:n vaatetusyhteistyökumppanina vuoden 2018 EM-kilpailuissa. 

Uniquen tarjoamat laadukkaat tekstiilit, fanituotteet ja työvaatteet ovat merkittävä 
brändinrakennuksen väline, olipa sitten kyse yrityksen asiakaspalveluhenkilöstön 
pukeutumisesta, urheiluseurasta tai henkilökunnan joululahjasta tai vaikkapa maalarin 
haalareista.


Yksilölliset liikelahjat toimivat kiitoksena ja kannustuksena eri sidosryhmille ja ovat siten 
tärkeä osa yrityksen markkinointiviestintää. 


mailto:leo.piironen@elisanet.fi
https://frisbeegolfliitto.fi/2019/02/06/frisbeegolfkouluttajien-ohjaajakurssit-2019/
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Me Uniquessa suunnittelemme kaikki hankinnat huolella asiakkaidemme kanssa 
yhteistyössä, budjetti ja käyttötarkoitus huomioiden. 


Tutustu valikoimaamme osoitteessa www.uniquebranding.fi tai ota suoraan yhteyttä, 
Henri Puputti puh. 0505721717 tai sähköpostilla henri.puputti@uniquebranding.fi 


http://www.uniquebranding.fi
mailto:henri.puputti@uniquebranding.fi

